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Abundància 
relativa de raors 
(Xyrichthys novacula)

És un peix molt apreciat en la pesca recreativa.3 
Està sotmès a un període de veda que va de l’1 
d’abril al 31 d’agost, i el període de pesca es 
torna a obrir l’1 de setembre. Hi ha un màxim 
de captures de 50 raors per pescador i de 300 
raors per embarcació.

METODOLOGIA

Investigadors de l’Institut Mediterrani d’Estudis 
Avançats (IMEDEA) han fet un seguiment de la po-
blació de raors a la Reserva Marina de la Badia de 
Palma entre els anys 2011 i 2018.

En aquest estudi s’ha inclòs també un seguiment de 
la presència o l’absència de la macroalga invasora 
Halimeda incrassata, ja que aquesta espècie ha co-
lonitzat ràpidament la zona d’estudi i es pensa que 
pot afectar la població de raors. 

El seguiment ha consistit a fondejar càmeres sub-
marines en una àrea d’estudi de 6,4 km2. Les cà-
meres de vídeo es varen fondejar el mes d’agost de 
cada any a diversos punts geogràfics aleatoris dins 
la zona d’estudi. Aquests vídeos es varen analitzar i 
es va determinar la presència o l’absència de raors 
i el nombre de peixos d’aquesta espècie que apa-
reixien simultàniament en un fotograma (Nmàx.). 
També es va determinar la presència o l’absència 
de la macroalga invasora Halimeda incrassata a 
cada punt geogràfic avaluat.

El càlcul del nombre màxim d’individus a cada punt 
(Nmàx.) és un còmput àmpliament utilitzat en estudis 
de poblacions de peixos. Proporciona una estimació 
de l’abundància relativa de l’espècie d’estudi.

S’ha comprovat si hi ha diferències significatives en 
les abundàncies màximes de les zones colonitzades 
per la macroalga invasora Halimeda incrassata i les 
àrees on aquesta macroalga no s’ha establit mitjan-
çant l’anàlisi de variàncies (ANOVA). 

El raor (Xyrichthys novacula) és un peix de la família dels 
làbrids (Labridae) àmpliament distribuït en hàbitats d’arena 
poc profunds d’àrees temperades.1,2 Aquest peix s’enterra dins 
l’arena durant la nit per descansar i evitar els predadors, 
mentre que durant el dia està actiu i s’alimenta de petits 
invertebrats i bivalves. Tot i aixó, de vegades també 
s’enterra de dia per evitar predadors com les llampugues.2

Figura 1. Fotografia d’un raor (Xyrichthys 
novacula). Font: Miquel Gomila.

En l’elaboració d’aquest capítol han participat: 
Raquel Vaquer-Sunyer, Natalia Barrientos, Toni Vivó i Pep Alós.



METODOLOGIA

Investigadors de l’Institut Mediterrani d’Estudis 
Avançats (IMEDEA) han fet un seguiment de la 
població de raors a la Reserva Marina de la Badia 
de Palma entre els anys 2011 i 2018, juntament 
amb un seguiment de la presència o l’absència de 
la macroalga invasora Halimeda incrassata, que 
podria afectar la població de raors. 

Es varen fondejar càmeres submarines a diver-
sos punts geogràfics aleatoris en una àrea d’estudi 
de 6,4 km2. Aquests vídeos es varen analitzar per 
determinar la presència o l’absència de raors i el 
nombre de peixos d’aquesta espècie que apareixien 
simultàniament en un fotograma (Nmàx.), així com 
la presència o l’absència de la macroalga invasora 
Halimeda incrassata a cada punt geogràfic avaluat.
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a) QUÈ ÉS?
El raor (Xyrichthys novacula) és un peix de la famí-
lia dels làbrids (Labridae) àmpliament distribuït en 
hàbitats d’arena poc profunds d’àrees temperades.  

LOCALITZACIÓ

2011 2018

PER QUÈ? 
És un peix molt apreciat en la pesca recreativa, i 
això podria produir-ne una disminució de les po-
blacions si no hi hagués eines encaminades a ga-
rantir-ne la conservació, com és el cas de la veda 
que s’aplica actualment.

Diagrama de caixa que mostra la distribució de 
les abundàncies relatives de raors a la zona 
envaïda per Halimeda incrassata i a la zona 
sense envair de la Reserva Marina de la Badia 
de Palma entre els anys 2011 i 2018.
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Fotografia d'un raor (Xyrichthys novacula). Font: Miquel Gomila.

RESULTATS

L’abundància de raors a la Reserva Marina de 
la Badia de Palma mostra una petita tendència 
a l’alça o a l’estabilitat al llarg dels vuit anys de 
seguiment, fet que indica que la població no dis-
minueix, tot i la gran pressió que pateix per part 
de la pesca recreativa.

L’abundància relativa de la població de raors a la 
zona d’estudi va variar entre 1,26 i 1,91 i va ser 
superior a les àrees envaïdes per la macroalga 
invasora Halimeda incrassata, on va variar entre 
1,59 i 2,68; mentre que a les zones no envaïdes va 
variar entre 1,06 i 1,42.

A les zones colonitzades per la macroalga invasora 
Halimeda incrassata hi ha majors abundàncies re-
latives de raors. L’atracció dels raors per aquestes 
àrees envaïdes es pot deure al fet que creen hàbitat 
nou i afavoreixen l’augment de diverses espècies 
de crustacis que els serveixen d’aliment.
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RESULTATS

L’abundància relativa de raors a la zona d’estudi 
va variar entre 1,26 l’any 2011 i 1,91 l’any 2018 
(figura 2). Aquesta abundància relativa va ser signi-
ficativament superior en àrees envaïdes per la ma-
croalga Halimeda incrassata (ANOVA; p<0,0001), 
on es varen trobar abundàncies relatives que varen 
variar entre 1,59 i 2,68 els anys 2011 i 2018 res-
pectivament (figura 2), mentre que a la zona sense 
colonitzar per aquesta espècie invasora, les abun-
dàncies relatives varen ser inferiors i varen oscil·lar 
entre 1,06 i 1,42 els anys 2011 i 2018 respectiva-
ment (figura 2).

L’abundància de raors a la zona d’estudi mostra una 
petita tendència a l’alça o a l’estabilitat al llarg dels 
vuit anys de seguiment. Això indica que les regula-
cions que s’apliquen per conservar l’espècie (veda) 
funcionen a l’hora de mantenir-ne la viabilitat. Hem 
de recordar que aquesta espècie pateix una gran 
pressió per part de la pesca recreativa, perquè és 
molt apreciada i el dia que se n’obri la veda hi ha 
una gran quantitat de pescadors recreatius que sur-
ten a pescar-ne. 

La diferència en l’abundància relativa de raors (Xy-
richtys novicula) entre àrees envaïdes i no envaïdes 
per la macroalga Halimeda incrassata mostra que 
aquests peixos es veuen atrets per les àrees co-
lonitzades per aquesta espècie invasora. Això ja 
s’havia posat de manifest en estudis previs,4, 5 que 
mostren uns resultats una mica diferents degut al 

fet que les abundàncies relatives es recalculen en 
funció de l’àrea envaïda per la macroalga, fet que 
produeix canvis relatius en les abundàncies màxi-
mes de cada un dels anys d’estudi.

L’atracció dels raors per les zones colonitzades 
per Halimeda incrassata probablement es deu al 
fet que la presència de la macroalga invasora afa-
voreix un increment de diverses espècies de crus-
tacis6 de les quals s’alimenten.7
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Figura 2. Abundància relativa de raors a la 
Reserva Marina de la Badia de Palma. Font: Alós 
(dades sense publicar).



CONCLUSIONS

  → L’abundància de raors a la zona d’estudi 
mostra una petita tendència a l’alça o a l’es-
tabilitat al llarg dels vuit anys de seguiment 
(2011-2018), fet que indica que les regulaci-
ons que s’apliquen per a la seva conservació 
(veda) funcionen i que la població no dismi-
nueix, tot i la gran pressió que pateix per part 
de la pesca recreativa.

  → L’abundància relativa de la població de raors 
a la zona d’estudi va variar entre 1,26 l’any 

2011 i 1,91 l’any 2018, i va ser més gran a 
les àrees envaïdes per la macroalga invasora 
Halimeda incrassata, on va oscil·lar entre 1,59 
l’any 2011 i 2,68 l’any 2018; mentre que a les 
zones no envaïdes va variar entre 1,06 l’any 
2011 i 1,42 l’any 2018.

  → Sembla que les zones colonitzades per la ma-
croalga invasora Halimeda incrassata atreuen 
els raors, segurament perquè creen hàbitat 
nou i afavoreixen l’augment de diverses espè-
cies de crustacis que els serveixen d’aliment.
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